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١

  الوحدة األولى
  )قرآن كریم( جزاء العاملین :  الدرس األول 

العمل ضرورة إنسانیة إلعمار األرض وتحقیق رسالة اإلنسان علیھا ولم یأت ذكر اإلیمان في القرآن :مقدمة 
یامة والسنة النبویة الشریفة إال مقروًنا بالعمل لذا حث اإلسالم على العمل ووعد العاملین بالثواب العظیم یوم الق

  .ولم یكن ذلك إال لحرصھ على جعل األمة اإلسالمیة أمة عاملة 
  :قال تعالى 

َفاْسَتَجاَب َلُھْم َربُُّھْم َأنِّي َال } ١٩٤{َربََّنا َوآِتَنا َما َوَعدتََّنا َعَلى ُرُسِلَك َوَال ُتْخِزَنا َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِإنََّك َال ُتْخِلُف اْلِمیَعاَد(
اِمٍل مِّنُكم مِّن َذَكٍر َأْو ُأنَثى َبْعُضُكم مِّن َبْعٍض َفالَِّذیَن َھاَجُروْا َوُأْخِرُجوْا ِمن ِدَیاِرِھْم َوُأوُذوْا ِفي َسِبیِلي ُأِضیُع َعَمَل َع

َھاُر َثَوابًا مِّن ِعنِد الّلِھ َوالّلُھ ِعنَدُه َوَقاَتُلوْا َوُقِتُلوْا ُألَكفَِّرنَّ َعْنُھْم َسیَِّئاِتِھْم َوُألْدِخَلنَُّھْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَھا اَألْن
  )١٩٥ إلى ١٩٤من سورة آل عمران من اآلیة )         ( ُحْسُن الثََّواِب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  التدریبات

  ) .ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ، وال تخزنا یوم القیامة إنك ال تخلف المیعاد( قال تعالى 
   )..................   المیعاد–.............یوم   (؟ وما جمع ..............) رسل( ما مفرد .١
   ما المقصود بقولھ تعالى .٢
  ...............................................................................................) ما وعدتنا على رسلك( 

   ..................................................................................................)ال تخزنا یوم القیامة (
   .................................................................................................) یعادإنك ال تخلف الم (
  ) ...............................................................................وآتنا : ( ما الجمال فى قولھ تعالى .٣
  " ......................................ال تخزنا " ، .............. " ................آتنا "  معنى .٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الَِّذیَن َھاَجُروْا َوُأْخِرُجوْا ِمن ِدَیاِرِھْم َوُأوُذوْا ِفي َسِبیِلي َوَقاَتُلوْا َوُقِتُلوْا ُألَكفَِّرنَّ َعْنُھْم َسیَِّئاِتِھْم َف" قال تعالى 

   "َواِبَوُألْدِخَلنَُّھْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَھا اَألْنَھاُر َثَوابًا مِّن ِعنِد الّلِھ َوالّلُھ ِعنَدُه ُحْسُن الثَّ
  " .................................جنات " ................................ " دیار " مفرد  -١
 " ..................................الجنة " .............................. " ثوابا " مضاد  -٢
 .....................................................................من المقصود فى اآلیة الكریمة ؟ -٣
  ما ھو ثواب المؤمنین فى الدنیا وفى اآلخرة ؟ -٤

.................................................................................................................. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :أكمل شبكة المفردات التالیة 
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :أكمل خریطة الكلمة التالیة 

  
  
  
  
  
  
  

 المؤمنون

 ءاتــــــــــــــــــنا

 :فى جملة 

 :نوعھا 

 :معناھا :مضادھا
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٢

  :أكمل كالمثال 
  . الجندى شجاع مثل األسد –.                           األسد –الجندى شجاع : المثال 

  ............................ ..............................             .                     الفضة – الماء الرائق .١
  ............................. ............................      .                          النعامة – الالعب سریع .٢
  .................................... ......................                                  اللبن – الثوب األبیض .٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :بین نوع كل جملة مما یأتى 

                               )   فعلیة .اسمیة                  (          .                العلم نور .١
                               )   فعلیة .اسمیة                                (  .  القمر مضئ لیًال .٢
                                                 )   فعلیة .اسمیة             (  .              یعتدل الجو فى الربیع .٣
                )   فعلیة .اسمیة                           (  . یفرح الناجح بنجاحھ .٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :ما یأتى عاستفھم من صدیقك 

  ..................................................................... مكان مصانع الغزل والنسیج ؟  .١
  ......................................................................... عدد المصانع فى مصر ؟    .٢
  ................................................................عمال من المصنع ؟    وقت خروج ال.٣
  ............................................................. حال العمال وھم یعملون بالمصنع ؟   .٤

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : ضع مثنى مناسًبا تختاره مما بین القسین مكان النقط 

  )  الصدیقان–الصدیقین .                   (فى إخالص ومودة .........  یحیا .١
  ) رفان–رفین        (...............               وضعت كتبى على .٢
  )  قصتین–قصتان .                   (شائقتین ...................  قرأت .٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :ما یأتى أعرب ما تحتھ خط فی

  .                             فى ملعب الكرة الفریقان تقابل .١
  . بجائزة القراءة المتسابقان فاز .٢
  . على خدمتى الممرضتین شكرت .٣
  .على الرصیف  السائرون  یمشى.٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :اكتب ما یأتى مرة بخط النسخ ، ومرة بخط الرقعة 

  )اهللا تعالى صادق الوعد ، ال یخلف وعده(
.......................................................................................................  

  
 .......................................................................................................  

  
  

  اعرابھا  الكلمة
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٣

  الواجب المنزلى 
  

  :اختر أداة االستفھام المناسب مما بین القوسین ، وضعھا مكان النقط فیما یأتى :١س
  )  متى– ھل –ماذا (تظھر الشمس ؟                     . .............................. .......١
  )  ھل– كم –متى (صدیًقا لك ؟                         .... ....................... ............٢
  )  ماذا– أین –متى (یوجد معبد الكرنك ؟                  ... ..................... ............٣
  )  أین– كیف –ما (لون الموز ؟                                  ... ...................... ....٤
  
  : ضع المثنى المناسب مما یأتى مكان النقط فیما یأتى : ٢س

  ) الواقفان–النخلتان – مدرستین –خبرین (
  .أمام المصنع یقظان ........................  الحارسان .١
  .مرتان بلحًا حلًوا مث ............... .٢
  .سارین ............  سمعت فى المدرسة .٣
  .متجاورتین ....................  أنا وأختى فى .٤
  

  أكمل شبكة المفردات                                                                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   أكمل خریطة الكلمة
  
  

  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دنا   سیئات

  اادن

  

  

  مضاد  المرادف

   نوعھا

  الجملة

 أدوات اإلستفھام
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٤

  حب الوطن  :     ىثانالدرس ال
تاریخ بالده ویستخلص العبر من سیر العظماء ویتعلم الوفاء  یھوى أمیر مادة الدراسات االجتماعیة حیث یتعرف

 . والتعاون مع اآلخرین والعطاء والتضحیة
صورة لشخصیة من  لھذه الشخصیات فتجد في كل صفحة من صفحات ھذا األلبوم) ألبوًما ( فقد صمم 

ألنھ یتعرف أرض بالده وثرواتھا الطبیعیة   أدت خدمة جلیلة للوطن كما أن أمیًرا یحب الدراساتالشخصیات التي
 .روعتھا التي یفد إلیھا السائحون من كل أرجاء األرض لیشاھدوا وخیراتھا الطیبة ویتعرف المعالم السیاحیة

  : ر التاليعرض أمیر األلبوم على والده فسر بھ كثیًرا ودار بینھما الحوا وذات مساٍء
 في ھذه الشخصیات یا أمیر ؟ ماذا أعجبك: األب 
 . أكتب رسائل ألصدقائي أعجبني فیھا ما قدمتھ للوطن من أعمال عظیمة وأجد ما أفخر بھ وأنا: أمیر 
 . إن ھذه الشخصیات ترد بعض أفضال الوطن علیھا: األب 
 . یا أبي لم أفھم: أمیر 
أنت بیتك  صر وعاشوا في كنفھا ووجدوا فیھا السكینة واألمان فكما تحبھؤالء قد شربوا من نیل م إن: األب 

 . الذي یؤویك وتشعر فیھ باألمن وأحبوا ھم مصر بأرضھا وسمائھا وشعبھا
 أمیر إن بیتك ھو وطنك وشارعك ومدرستك وحیك ومحافظتك وكل مكان في مصر ملك لك وأنت نعم یا: األب 
 . ملك لھ

 ألھرامات ملك لنا ؟أمیرة في براءة ھل ا قالت
والمشاتي والمدارس والمستشفیات ووسائل المواصالت ملك  األھرام والمعابد واآلثار والمصایف: ابتسم األب 
 . لكل مصري

 . تحت سمائنا وفوق أرضنا ھو ملك لنا ویجب أن نحافظ علیھ إن كل ما: األب 
 . سبب تضحیة الكثیرین بأرواحھم من أجل الوطن اآلن فھمت: أمیر 
 . ورفعتھ بالعمل و المثابرة واإلصرار لذلك یا أمیر یجب أن نعمل على تقدم وطننا: األب 

وإصرار یؤدي واجباتھ أمًال في أن یغمض عینیھ ویفتحھا فیجد  بعد أن أنھى األب حدیثھ اندفع أمیر في عزیمة
  . إلى وطنھ بعض أفضالھ علیھ نفسھ قد أصبح شاًبا لیرد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  التدریبات

  :ما یأتى أما العبارة غیر الصحیحة فی) ×(أما العبارة الصحیحة ، وعالمة ) √( ضع عالمة 
          (     )    .                                      یحب مادة الدراسات االجتماعیة ) أمیر (.١
  .                               (     )ألبوًما جمع فیھ صور الحیوانات والطیور ) أمیر( صمم .٢
               (     )                  .                 العبر من سیر العظماء ) أمیر( یستخلص .٣
    (     ) .                               األلبوم على والده فسر بھ ) أمیر( ذات صباح عرض .٤
  .     (     ) بالشخصیات المصریة المھمة التى قدمت أعماًال عظیمة لمصر ) أمیر( أعجب .٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة الدراسات االجتماعیة حیث یتعرف تاریخ بالده ، ویستخلص العبر من سیر العظماء ، وی تعلم     ) أمیر(یھوى  (

  ) . والتعاون مع اآلخرینالوفاء ، والعطاء ، والتضحیة ، 
  :  اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یأتى .) أ(
  )  یحب– یستخلص –یكره )                             (یھوى( معنى .١
  ) األعظم– العظیم –اعاظم )                           (العظماء( مفرد .٢
  ) مواد– مادتون –مودات     ()                           مادة( جمع .٣
  )  یعلم– یتعلم –یجھل )                            (یتعرف( مضاد .٤
  .......................... المادة الدراسیة التي یحبھا أمیر ، ھي مادة : أكمل ) ب(
  ؟ من مادة الدراسات االجتماعیة ، كما تفھم من العبارة السابقة ) أمیر(ماذا یتعرف ) جـ(

...............................................................................................................................  
  من مادة الدراسات االجتماعیة ، ولم یرد في العبارة السابقة ؟ ) أمیر(ماذا یتعرف ) د (

...............................................................................................................................  
  .............................................................................من سیر العظماء ؟ ) أمیر(ماذا یفید ) ھـ (
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  اقرأ ثم أجب 
أعجبن ي فیھ ا م ا قدمت ھ لل وطن م ن أعم ال عظیم ة ،         : می ر ؟ أمی ر   ماذا أعجب ك ف ي ھ ذه الشخ صیات ی ا أ       : األب  (

  ) وأجد ما أفخر بھ وأنا أكتب رسائل ألصدقائي  ، األب  إن ھذه الشخصیات ترد بعض أفضال الوطن علیھا
  : أكمل 

  ).................. رسائل(،                    ومفرد ) .......................أفخر( معنى .
  ) .............أصدقاء( ومضاد –) .......................                  الوطن ( وجمع–
  بالشخصیات المصریة المھمة ؟ ) أمیر(لماذا أعجب ) ب(

...............................................................................................................................  
  لماذا تقدم الشخصیات المصریة أعماًال عظیمة للوطن ؟) جـ (

...............................................................................................................................  
  ...........................جمع مؤنث سالًما : (استخرج من الفقرة السابقة ) د (

  ) .................................... جمع تكسیر.................... اسم إشارة للمؤنث........... أداة استفھام 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : استفھم عن 
  ........................................................................     .           الھوایة التي یحبھا صدیقك .١
  .........................................................................                عدد الكتب التي في مكتبتھ .٢
  ........................................................................       .                    وقت صالة الفجر .٣
  ........................................................................        .         الصدیق الذي زارك أمس .٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :  عین فیما یأتي المثنى ، وبین عالمة إعرابھ ، مع ذكر السبب 

  ........................................................................        .         یتعاون الشریكان في العمل  .١
  ........................................................................     .               یبكر العامالن إلى عملھما .٢
  .........................................................................   اطلعت على كتابین في عطلة نصف العام .٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :  ، وبین عالمة إعرابھ  ضع مكان النقط فیما یأتي مثنى مناسًبا

  . إلى مدرستھما مبكرین ....................  یذھب .١
  . في صنع األقفاص من الجرید ..................  یتعاون .٢
  . من أصدقائي .............  سلمت على .٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : ضع مكان النقط فیما یأتى مثنى مناسًبا ، تختاره مما بین القوسین  
  )  الشجرتین–الشجرتان .                        (في البستان ...............  أثمرت .١
  )  خبرین–خبران .              (سارین ....... ......... سمعت  في المذیاع .٢
  )  صحیفتین–صحیفتان .                       (صباحیتین ............  اطلعت على .٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : أعرب ما تحتھ خط في كل جملة مما یأتي  
  .........................................................................        سارین خبرین سمعت في اإلذاعة .١
  .........................................................................        جمیلین ’ عصفورین  نظرت إلى .٢
  ......................................................................... ینتظرون قدوم القطار المسافرون وقف .٣
  .........................................................................      اللبن واللحوم من الحیوانات نأخذ .٤

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اكتب بخطى الرقعة والنسخ

  للوطن منزلة كبیرة عند كل إنسان
.............................................................................................................  

  
.............................................................................................................  
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  الواجب المنزلى
  : أكمل ما یأتى : ١س
  ............................... .مادة الدراسات ) أمیر( یھوى .١
  . على والده فسر بھ كثیًرا ) ........................ أمیر( ذات مساء عرض .٢
  . لنا ......................  إن كل ما تحت سمائنا وفوق أرضنا .٣
  ....................... في عزیمة وإصرار یؤدى ) أمیر( بعد أن أنھى األب حدیثھ اندفع .٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) لذلك یا أمیر یحب أن نعمل على تقدم وطننا ورفعتھ بالعمل والمثابرة واإلصرار: األب : (٢س
  ...............................) . وطن(، وجمع ..........................) المثابرة( ھات معنى .١
  ............................................................ كیف نعمل على رفعة وتقدم وطننا ؟ .٢
  ......................................................بعد سماعھ ما قال والده ؟ ) أمیر( ماذا فعل .٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ث مرة أخرى المؤناجعل الجملة السابقة لجمع المذكر مرة ولجمع ) الفالح نشیط فى العمل: (٣س

 ................................................................................................................جمع المذكر
  ..............................................................................................................جمع المؤنث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : بین نوع كل جملة مما یأتى ، واذكر ركنیھا : ٤س
  ) ....................................     فعلیة    .    اسمیة   (       .                   البترول ثروة غالیة .١
  ) ....................................     فعلیة    .اسمیة   (    .           یذھب الناس إلى الشواطئ صیًفا .٢
  ............................) ........     فعلیة    .اسمیة   (    .            یدافع الجندي بروحھ عن وطنھ .٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : ضع سؤاًال لكل جواب مما یأتى : ٥س
  ........................................................................              . نعم ، قرأت اللوحات اإلرشادیة .١
  .........................................................................            ال ، ما خالفت یوًما قواعد المرور .٢
  .........................................................................     أسیر على الرصیف  األیمن من الطریق .٣
  ........................................................................     .           أذھب إلى الحدیقة یوم الجمعة .٤
   أكمل شبكة المفردات و خریطة الكلمة٦س
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 مانجو
 ثمرة

  دنا   یھوى

  اادن

  

  

  مضاد  المرادف

  نوعھا 

  الجملة
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  الدرس الثالث
  )شعر(مصر أنشودة الدنیا 

  محمود حسن إسماعیل / شعر
  : مقدمة

العرب وقت السلم ووقت الحرب وستظل ملجأ لھم ومناًرا یھدیھم إلى ما ینفعھم في  مصر الحبیبة سند كل
  . ومستقبلھم وستظل منبع األبطال وجنة وارفة الظالل ولحًنا جمیًال یسعد النفوس حاضرھم

  ) النص (
  الدنیا وأغنیة الشعوب ودةیا مصر یا أنش

 یا كعبة األحرار رن ھتاف نصرك في القلوب
  یا أم أبطال الفنون وأم أبطال الحروب

  باألسرار بین شذى وطیب یا جنة تھدر
  وقصیدة الشرق المطھرة الطیوب
  الدروب شدي الضیاء من الظالم ونوري كل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : قال الشاعر : ١س

  یا مصر یا أنشودة الدنیا وأغنیة الشعوب
  یا كعبة األحرار رن ھتاف نصرك فى القلوب

  : یما یأتي اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین ف:أ
  )  صاح– اقترب –ضحك   (..............................)      رن( معنى .١
  )  الحریر– الُحرُّ –الحار  (...............................) األحرار( مفرد .٢
  )  نھى– نداء –استفھام   (.................: أسلوب ) یا كعبة األحرار(.٣
   البیتین ؟ بم وصف الشاعر مصر فى) ب(

...............................................................................................................  
  ؟) یا كعبة األحرار(ما الجمال فى قول الشاعر ) جـ (

...............................................................................................................  
  اكتب البیتین التالیین لھذین البیتین ؟ ) د (

...............................................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اقرأ ثم أجب
  

  یا أم أبطال الفنون ، وأم أبطال الحروب
  یا جنة تھتز باألسرار بین شذى وطیب

  
  ...) ............جنة: (،  وجمع ) : ............. تھتز(معنى : أكمل ) أ(

  ) .........جنة( ومضاد –) ...........     األسرار( مفرد .        
  . وصف الشاعر مصر فى البیتین بصفات عدة ، وضح ذلك ) ب(

...............................................................................................................  
  ؟ ) یا أم أبطال(عالم یدل تكرار ) جـ (

...............................................................................................................  
  من قائل ھذا النص الذي منھ ھذان  البیتان ؟ ) د (

...............................................................................................................  
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  :ضع مكان النقط جمع تكسیر ، وبین عالمة إعرابھ ، مع ذكر السبب 

  . فى اختراع كثیر من المخترعات ........  نجح .١
  ...............................  ینظف العمال .٢
  .................. العلم نافع فى .٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : أعرب ما تحتھ خط فى كل جملة مما یأتى 

.      فى المدرسة  األصدقاء سلمت على.١
...............................................................................  

       المكتبة اشتریت قصًصا مسلیة من.٢
................................................................................  

.   إلى المدارس كل صباح  التالمیذ یذھب.٣
..............................................................................  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : ى  تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین لما تحتھ خط فیما یأت

  )  ھمزة قطع–ألف وصل              (  .                            فى االمتحان المجتھد ینجح .١
  ) ھمزة قطع–ألف وصل                (    .                                        باألقالم  نكتب .٢
  ) ھمزة قطع–ألف وصل         (.                            ضرورى أمر االستعداد لالمتحان .٣
  ) ھمزة قطع–ألف وصل          (  .                                    من المؤذناألذان نسمع .٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : " لك صدیق یعیش في إحدى البالد العربیة "  التعبیر    

  . اكتب إلیھ رسالة تحبب إلیھ فیھا زیارة مصر ، بحیث ال تقل الرسالة عن ستة أسطر 
...............................................................................................................  

  

...............................................................................................................  
  

...............................................................................................................  
  

...............................................................................................................  
  

...............................................................................................................  
  

...............................................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : اكتب ما یأتى مرة بخط النسخ ، ومرة بخط الرقعة 
  "  یا مصر یا أنشودة الدنیا وأغنیة الشعوب " 

...............................................................................................................
..............................................................................................................  

   االمالء
.............................................................................................................  

  
.............................................................................................................  

  
.............................................................................................................  

  
.............................................................................................................  
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  الواجب المنزلى
  

  : قال الشاعر : ١س
  وقصیدة الشرق المطھرة الطیوب

  شدي الضیاء من الظالم ونورى كل الدروب
  
  ..................................) الدروب( ، ومفرد ....................)شدي(ھات معنى ) أ(

   . .................................)الظالم( ، ومضاد ..........................)قصیدة(، وجمع 
  بم وصف الشاعر مصر فى البیت األول ؟ ) ب(

...............................................................................................................  
  ماذا طلب الشاعر من مصر في البیت الثاني ؟ ) جـ (

........................................................................................................................  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :  ضع مكان النقط فیما یأتي مثنى مناسًبا ، تختاره مما بین القوسین 
  
  ) النخلتان–النخلتین                            (  .  ثمًرا ناضًجا ....................  تحمل .١
  ) ن صدیقی–صدیقان                        ( .   من أصدقائي ................  سلمت على .٢
   صورتین–صورتا .                                  (على حائط الفصل ........  شاھدت .٣
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : ھات مفرد كل كلمة تحتھا خط فیما یأتى ، واكتب الجملة مرة ثانیة 

  
              .................................................................. على الشجرةالعصافیر تغرد .١
    ....................................................................... الدروس من المعلم  التالمیذ یسمع.٢
                  .......................................................................  الفقراء نعطف على.٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : استخرج مما یأتي المثنى ، وبین عالمة إعرابھ 

  
           ................................................................................. قرأت قصتین من قصص البطولة .١
    ...............................................................................دي  یجرى المتنافسان في ملعب النا.٢ 

  .............................................................................. استمعت إلى صدیقین من أصدقائي .٣
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :  ھات جمع التكسیر من الكلمات اآلتیة 

  
  )............ عمل– ............... ظرف– ............... طالب–............... ضابط –...............شارع (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :  ھات المفرد من كل جمع مما یأتى 

  )............ األحرار–.......... الحروب –............. األسرار–  ........... روائح–...............صحف (
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  أكمل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قصص
 المكتبة

  دنا   ضیاء

  اادن

  

  

  مضاد  المرادف

  نوعھا 

  الجملة

 مصر
 الدول

  دنا   تھتز

  اادن

  

  

  مضاد  المرادف

  نوعھا 

  الجملة
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  الدرس األول: الوحدة الثانیة 
  العلم النافع وتقدم المجتمع
  : عن أبي الدرداء رضي اهللا عنھ قال سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

  ) .ألنبیاء وإن األنبیاء لم یورثوا دیناًرا والدرھًما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر إن العلماء ورثة ا( 
 لذا فإن یبرز الحدیث مكانة العلماء فھم یأتون بعد األنبیاء ألنھم یقومون بھدایة البشر إلى ما ینفعھم: الشرح 

  . حصل على العلم فقد نال أفضل شيءنم
  

  تدریباتال
  :أما العبارة غیر الصحیحة فیما یأتى ) ×(أما العبارة الصحیحة ، وعالمة ) √( ضع عالمة 

      (     )                                                 .    األنبیاء یورثون المال -١
   )     (                                               .       العلماء ورثة  األنبیاء - ٢
        (     )                                              .   نبیاء یورثون العلم األ -٣
  (     )                             . من كان میراثھ من العلم فقد نال أفضل شئ -٤
   (     )                            .       إن أفضل ما یكتسبھ اإلنسان ھو المال -٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن العلم اء ورث ة األنبی اء ، وإن    (یق ول  ) ص(س معت رس ول اهللا   :  أن ھ ق ال   – رض ى اهللا عن ھ   –عن أبى ال درداء    

  ) . یاء لم یرثوا دیناًرا وال درھًما ، وإنما ورثوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ وافراألنب
  ، ...... ............) ....العلماء(، ومفرد .... ............) ....ورثة(معنى :  أكمل -١

  .................) ........وافر(، ومضاد ....... ............) ...دینار(          وجمع 
  ...................................................... من ورثة األنبیاء ، كما تفھم من الحدیث الشریف ؟ -٢
   ما منزلة العلماء ، كما تفھم من الحدیث الشریف ؟ ولماذا ؟ -٣

.......................................................................................................................  
   ما العلم المقصود فى الحدیث الشریف ؟ -٤

.......................................................................................................................  
  ) . العلماء ورثة األنبیاء) (ص( ما الجمال فى قول الرسول -٥

.......................................................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :  عین فى كل مما یأتى  المثنى ، وبین عالمة إعرابھ 
  ..................................................................        یتبارى الالعبان فى حلقة المالكمة -١
  ..........................       ....................................... قدمت المدرسة الجوائز للمتسابقین -٢
   ..................................................................               استقبلت الصدیقین بترحیب -٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :  اجمع األسماء التالیة جمع مذكر سالًما 

   ..........................الناجح
  .......................المھندس
  ........................المسافر
  ...........................البائع 
  ..........................الصانع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . اجعل الجملة السابقة لجمع المذكر ، ولجمع المؤنث ، وغیر ما یلزم ) : الفالح مجتھد فى عملھ (

  ...........................................................................................................     .جمع المذكر
      ............................................................................................................جمع المؤنث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :  ثن كل مبتدأ فیما یأتى ، واكتب الجملة صحیحة 
  ..............................................................................................             النخلة مثمرة -١
  ...............................................................................................           الشباك مفتوح -٢

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :  اكتب بخطى النسخ والرقعة ما یأتى 

  "  تكرم الدولة النابغین من العلماء " 
...........................................................................  

  
...........................................................................  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   االمالء

...................................................................................................................  
  

...................................................................................................................  
  

...................................................................................................................  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  )للعلم النافع أثر كبیر فى حیاة الناس ( التعبیر   
  . ؟موضوع موضًحا فوائد العلم النافع لإلنسان وللمجتمعات ا الذ اكتب فى ھ          

.......................................................................................................................  
  

.......................................................................................................................  
  

.......................................................................................................................  
  

.......................................................................................................................  
  

.......................................................................................................................  
  

.......................................................................................................................  
  

.......................................................................................................................  
  

.......................................................................................................................  
  
.......................................................................................................................  

  
.......................................................................................................................  

  
.......................................................................................................................  

  
.......................................................................................................................  
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  : أكمل خریطة الكلمة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أكمل شبكة المفردات
  
  
  
  
  
  

  الواجب المنزلى
  :  أكمل الحدیث الشریف التالى ، مستعیًنا بالكلمات التى بین القوسین 

  ) دیناًرا– ورثة –العلم (
األبی اء ،  ................ إن العلم اء  (یق ول  ) ص( أن ھ ق ال س معت رس ول اهللا     – رضى اهللا عنھ –عن أبى الدرداء    

  ) . ، فمن أخذه أخ بحظ وافر............... وال درھمًا، وإنما ورثوا ..................  لم یرثوا وإن األنبیاء
   ما دور األنبیاء نحو الناس ؟ -٢

.......................................................................................................................  
  ) . أخذ بحظ وافر–إنما ورثوا العلم ) (ص(جمال فى قول رسول اهللا  ما ال-٣

.......................................................................................................................  
  ....................................................................         من راوى ھذا الحدیث الشریف ؟-٤
   ماذا نتعلم فى ھذا الحدیث الشریف ؟ -٥

.......................................................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :  ضع مكان النقط فیما یأتى مثنى مناسًبا ، وبین عالمة إعرابھ 
  . فى استذكار دروسھما ......................  یتعاون -١
  .. ........................ یسیر اإلنسان على -٢
  . مسلیتین .........................  قرأت -٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : رابھ ، مع ذكر السبب  ضع مكان النقط جمع مذكر سالًما ، وبین عالمة إع

  . وراء اإلمام فى خشوع ..................  یقف -١
  . فى أقوالھم وأفعالھم ......................  یرضى اهللا عن -٢
  . فى المطار ............  ودعنا -٣
  . على الفقراء والمساكین .......  یعطف -٤
  .مسابقات فى ال.....................  نقدم الجوائز لـ -٥

 اإلمام
 المسجد

  دنا   أخذ

  اادن

  

  

  ضادم  المرادف

  نوعھا 

  الجملة
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  الكھرباء فى حیاتنا: الدرس الثانى 
اصطحب معلم العلوم تالمیذه إلى معمل الوسائط بالمدرسة وقد تعجب التالمیذ ألن المعلم طلب منھم الذھاب إلى 

 . معمل الوسائط بدًال من معمل العلوم
لمشاھدة انقطع التیار جلس التالمیذ أمام أجھزة الكمبیوتر یشاھدون بعض الصور وفي أثناء اندماجھم في ا

الكھربي فانتھز المعلم ھذه الفرصة وأخذ یحدث التالمیذ عن الكھرباء فھي الغنى عنھا في البیت أو المستشفى 
أو المدرسة أو الشارع أو المصنع فكل األجھزة المنزلیة تساعد أفراد األسرة على إنجاز أعمالھم تعتمد على 

كواة والمدفأة والسخان في غرفة العملیات بالمستشفى الیمكن إجراء أیة الكھرباء مثل الثالجة أو الغسالة والم
 . عملیة دون تیار كھربائي فكل األجھزة التي یستخدمھا الطبیب تدار بالكھرباء

وفي المصنع تدار معظم اآلالت بالكھرباء ویعوق انقطاع التیار الكھربائي الحركة في الشارع لیًال ثم تحدث 
كھرباء ومخترع المصباح الكھربائي ولكي یستثیر المعلم انتباه التالمیذ طرح علیھم السؤال المعلم عن مخترع ال

 ماذا یحدث إذا انقطع التیار الكھربائي لمدة أسبوع ؟: التالي 
انبرى التالمیذ یجیبون والمعلم یشجعھم في جو من المرح فأكثروا القول في تعطل الشركات وعدم تحمل الناس 

 .  الصیف والبرودة في الشتاء ألن المراوح ستتعطل والسخانات ستتوقفدرجة الحرارة في
ومن اإلجابات التي أعجب بھا التالمیذ إجابة نبیل صدیق أمیر فقد قال عندما ینقطع التیار الكھربائي یجلس أفراد 

لتالمیذ أھمیة األسرة مًعا یتحدثون ویتناقشون ویضحكون ویقضون وقًتا جمیًال وعندما تأكد المعلم من إدراك ا
حثھم على حسن استخدام الكھرباء وتجنب مخاطرھا وتوجھ المعلم إلى نافذة المعمل ثم أشار إلى العامل فعادت 

  . الكھرباء فضحك التالمیذ وعادوا إلى فصلھم مسرورین
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التدریبات
  :أما العبارة غیر الصحیحة فیما یأتى ) ×(أما العبارة الصحیحة ، وعالمة ) √(ضع عالمة 

   (         )                .                 ه إلى حدیقة المدرسة ٨ اصطحب معلم العلوم تالمیذ-١
        (         ) .                                            جلس التالمیذ أمام أجھزة الكمبیوتر -٢
        (         )  حدث المعلم التالمیذ عن الكھرباء                                                 -٣
          (         )                                          .  كل األجھزة المنزلیة تعمل بالكھرباء -٤
                  (         )  .            ال یعوق انقطاع التیار الكھربائى الحركة فى الشارع لیًال -٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جلس التالمیذ أمام أجھزة الكمبیوتر یشاھدون  بعض الصور  وفى أثناء اندماجھم فى الم شاھدة         "

انقطع التیار الكھربائى ، فانتھز المعلم ھذه الفرص ة ،وأخ ذ یح دث التالمی ذ ع ن الكھرب اء ،فھ ى ال         
  " .  البیت أو المستشفى أو المدرسة أو الشارع أو المصنع غنى عنھا فى

  : اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یأتى -أ
  )  اقترب– استغل –ابتعد )                                      (انتھز( معنى -١
  )  الفرص– الفروصات –األفراص )                                    (الفرصة( جمع -٢
  )  الصورة– الصار –األصور )                                     (الصور( مفرد -٣
  )  تحت– خلف –فوق )                                       (أمام( مضاد -٤
  .................................................... ما الذى شاھده التالمیذ فى أجھزة الكمبیوتر ؟ -ب
   ماذا حدث فى أثناء اندماج التالمیذ فى مشاھدة أجھزة الكمبیوتر ؟-جـ

.....................................................................................................  
  .أذكر ثالثة من األماكن ال نستغنى فیھا عن الكھرباء " الكھرباء ال غنى عنھا "-د
٣.............................   -٢.............................. -١- ...............................  
  ................ حرًفا –................. فعًال –................فاعًال : ( استخرج من الفقرة السابقة -

  )................... جمع تكسیر– ........... كلمة بھا ھمزة قطع–........... كلمة بھا ألف وصل –
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م  اذا یح  دث إذا انقط  ع التی  ار   : لك  ى ی  ستثیر المعل  م انتب  اه التالمی  ذ ط  رح عل  یھم ال  سؤال الت  الى     "
  " .الكھربائى لمدة أسبوع 

  ........................................................................) یستثیر(معنى :  ھات -١
  ........................................................................) السؤال(وجمع            
  ........................................................................) التالمیذ( ومفرد           

  .......................................................... ماذا فعل المعلم لیستثیر انتباه التالمیذ ؟-٢
   بم أجاب التالمیذ المعلم عن السؤال الوارد فى الفقرة السابقة ؟-٣

...........................................................................................................  
  ........................................................................ ضع عنواًنا للفقرة السابقة -٤
  .....................................................أداة استفھام: ( استخرج من الفقرة السابقة -٥
  )............................ كلمة بھا ھمزة قطع– ........................... كلمة بھا ألف وصل–

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :استخرج مما یأتى المثنى ، وبین عالمة إعرابھ 

  ................................................................ قصتین من القصص الدینى – قرأت -١
  ..................................................................... یجرى الالعبان فى ملعب النادى -٢
  ..................................................................... استمعت إلى زمیلین من زمالئى -٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : ضع مكان النقط فیما یأتى مثنى مناسًبا ، تختاره مما بین القوسین 

  ) الشجرتان–الشجرتین         (.               ثمًرا ناضًجا .......................  تحمل -١
  ) صدیقین–صدیقان .                       (من أصدقائى .................  سلمت على -٢
  ) قطتین–قطتان .                          (فى الشارع ......................  شاھدت -٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : اجعل كل كلمة تحتھا خط فیما یأتى ، جمع مذكر سالًما 

  ..........................................        . الصالة فى أوقاتھا المسلم یؤدى -١
                    ............................................ل  فى الحقالمزارع یعمل -٢
        ........................................... من السفر فى المطار القادم نستقبل -٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : أعرب ما تحتھ خط فیما یأتى 

       .............................................................  الجوائز المتفوقون ینال - ١
  .....  ............................................... فى إنجاز أعمالھم المخلصین نشكر - ٢
  ...............................................  كل عام للمتفوقین تقدم مدرستنا الجوائز - ٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :ؤنث سالم فیما یأتى ، وبین موقعھ ، وعالمة إعرابھ عین كل جمع م

  ........................................................ سھرت الممرضات على راحة المرضى - ١
  .............................................................. سمعت المذیعات یذعن أنباء العالم - ٢
  ..............................................................لمناسبات السعیدة  تحتفل األسرة با- ٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :ةأكمل شبكة المفردات التالی
  
  
  
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة الكلمة التالیة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فى فصل الربیع ، تشرق الشمس ، ویعتدل الجو ، وت رق فی ھ الن سمات العط رة ، فیمتل ئ               " التعبیر
الج و ب  الروائح الطیب  ة ، كم  ا تتف تح الزھ  رات ، وتغ  رد الطی  ور ، ویب تھج الن  اس ، ویخرج  ون إل  ى     

  .لموضوع مبینًا جمال الربیع اكتب فى ھذه ا"المتنزھات مسرورین 
............................................................................................................  

  
............................................................................................................  

  
............................................................................................................  

  
............................................................................................................  

  
............................................................................................................  

  
............................................................................................................  

  
............................................................................................................  

  
............................................................................................................  

  
............................................................................................................  

 أشجار
 الحقل

  دنا   عاد

  اادن

  

  

  مضاد  المرادف

  نوعھا 

  الجملة
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   للشاعر محمد عبدالمطلب)شعر ( طریق المعالى : ثالث الدرس ال
أن  العلم سبیل الھدى ووسیلة الرقي وتحقیق الرفاھیة وھذا یفرض على طالب العلم : مقدمة

 . یجتھد ویواظب في طلبھ ویسھر اللیالي كي ینال أعلى مكانة
 ) النص (

 سبیال فالعلم أھدى                                       إن كنت تبغي المعالي               
 واطلبھ دھًرا طویال                         واظب علیھ مجــــــدا                              
 الجلیال                                        ترق المقام كن بالعلـــوم ولــوعا               
          تلق الجزاء الجمیال                              وأتعب النفس فیــــھا               
 الدخوال         یا من یروم                               العـلــم للمجـــــد باب               
 طوال                                        ویسھر اللیل والحـر للمجـد یسعى               

 لیًال طویال                                        بالجد لوال العال ما سھــرنا               
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تدریباتال
  :  قال الشاعر 

  فالعلم أھدى سبیُال  ت تبغى المعالىإن كن
  واطلبھ دھًرا طویًال  واظب علیھ مجًدا

  : اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یأتي - أ
  ) ترید–تصعد –تجتھد )                          (تبغى( معنى - ١
  ) دھرات– دھور –دھرونات )                           (دھر( جمع - ٢
  ) األعلى– المعالة –العلو )                       (المعالى ( مفرد- ٣
  ) قصیًرا– واسًعا –رفیًعا )                         (طویًال( مضاد - ٤
   ما السبیل لتحقیق المجد والرفعة ، كما تفھم من البیت األول ؟-ب

...............................................................................................................  
  . اشرح البیت الثاني بأسلوبك -جـ

...............................................................................................................  
  ؟" العلم أھدى سبیًال " ما الجمال فى قول الشاعر -د

...............................................................................................................  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : قال الشاعر 
  یا من یروم الدخوال  العلم للمجد باب
  ویسھر اللیل طوال  والحر للمجد یسعى
  بالجد لیًال طویًال  لوال العال ما سھرنا

  .......................) الحر(، ومضاد ...........) اللیل(، وجمع ............) یروم( ھات معنى - ١
  ................................................ بم وصف الشاعر اإلنسان الذى یبحث عن الرفعة ؟- ٢
  ......................................................................... لماذا نسھر اللیالى الطویلة ؟- ٣
  .....................................................) .العلم للمجد باب( ما الجمال فى قول الشاعر - ٤
 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :اختر األسلوب المناسب مما بین القوسین ، وضعھ مكان النقط فیما یأتى 

  ) أسلوب– أسلوب أمر –أسلوب نھى ..............     (افة مالبسك  حافظ على نظ- ١
  ) أسلوب استفھام– أسلوب قسم –أسلوب أمر ...................          (  أین تقع أسوان - ٢
  ) أسلوب نفى– أسلوب قسم –أسلوب استفھام ............   ( واهللا ما كذبت فى حیاتى أبًدا - ٣
  ) أسلوب أمر– أسلوب نفى –أسلوب قسم ................           (... ال أحب الكذاب - ٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :لنقط فیما یأتى ضع مثنى مناسُبا تختاره مما بین القوسین مكان ا

  ) قصتان–قصتین .                                          (من المكتبة ..........  اخترت - ١
  ) الحارسان–الحرسین .                                 (إلى مكان الحراسة لیًال .......  یذھب - ٢
  ) مدرستین–مدرستان                   (.                  متجاورتین ..........  أنا وأخى فى - ٣
  ) الفریقان–الفریقین .                       (فى ملعب النادى ..........................  لعب - ٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :عین فى كل جملة  مما یأتى المثنى ، وبین عالمة إعرابھ ، مع ذكر السبب 

  .......................................................  شاھدت حصانین فى میدان السباق - ١
  ........................................................ عرفت صدیقین یحبان الخیر للناس - ٢
  ........................................................... فاز متسابقان فى مسابقة الرسم - ٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :ضع مكان النقط جمع مذكر سالًما ، وبین عالمة إعرابھ ، واذكر السبب 

  .إلى المطار مبكرین ............................   یذھب - ١
  .إلى الفقراء .....................  یرضى اهللا عن - ٢
  .القطن كل عام ...............................  یزرع - ٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :أكمل النقط بعالمة اإلعراب الصحیحة لما تحتھ خط 

  .....) ....................عالمة اإلعراب        (         .             الدرس المعلم شرح - ١
  ..................).......عالمة اإلعراب   (       .  في امتحان آخر العام الصدیقان نجح - ٢
  ............)..............عالمة اإلعراب .                            ( بالنار الوقود اشتعل - ٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :ضع مكان النقط فیما یأتي جمع مؤنث سالًما ، وبین عالمة إعرابھ ، مع ذكر السبب 

  .الالتى یخلصن فى تعلیم البنات ..............................  ُنقدر - ١
  .إلى المصنع صباًحا ................. ............... تذھب - ٢
  .المھمة ..........................  تحتفل الدولة بـ - ٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   : أخرى مرة وبخط الرقعة مرة اكتب بخط النسخ 

  "إن كنت تبغي المعالي                                   فالعلم أھدى سبیًال " 
...............................................................................................................  

  
...............................................................................................................  
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  عادات وسلوكیات: الوحدة الثالثة 
  )قرآن كریم ( االعتدال فى اإلنفاق : الدرس األول 

  
 اإلنفاق في سبیل اهللا من أعمال الخیر التي تزید من الروابط االجتماعیة بین الناس لذلك :مقدمة 

  .م على االلتزام باإلنفاق في مساره الصحیح واالعتدال فیھ وعدم التبذیر أو التقتیر حث اإلسال
  )النص (  

ِإنَّ اْلُمَبذِِّریَن َكاُنوْا ِإْخَواَن } ٢٦{َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّھ َواْلِمْسِكیَن َواْبَن السَِّبیِل َوَال ُتَبذِّْر َتْبِذیرًا" 
َوِإمَّا ُتْعِرَضنَّ َعْنُھُم اْبِتَغاء َرْحَمٍة مِّن رَّبَِّك َتْرُجوَھا َفُقل } ٢٧{َطاُن ِلَربِِّھ َكُفورًاالشََّیاِطیِن َوَكاَن الشَّْی

َوَال َتْجَعْل َیَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َوَال َتْبُسْطَھا ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلومًا } ٢٨{لَُّھْم َقْوًال مَّْیُسورًا
  "} ٣٠{ِإنَّ َربََّك َیْبُسُط الرِّْزَق ِلَمن َیَشاُء َوَیْقِدُر ِإنَُّھ َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبیرًا َبِصیرًا} ٢٩{مَّْحُسورًا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  التدریبات

  :أما العبارة غیر الصحیحة فیما یأتى ) ×(أما العبارة الصحیحة ، وعالمة ) √(ضع عالمة 
  .                               (      ) لیس من الضرورى أن نعطى الفقراء من ذوى القربى -١
  .                                             (      ) یجب على اإلنسان أال یبذر فى إنفاق مالھ -٢
             (      )  .                                                  المبذرون أعداء الشیاطین -٣
                              (      ). نقول للفقراء قوًال طیًبا إذا لم یكن معنا مال نعطیھم منھ -٤
              (      ) .                                                   یجب االعتدال فى اإلنفاق -٥
               (      ) .                                         اهللا تعالى یبسط الرزق لمن یشاء -٦

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )  القربى حقھ والمسكین وابن السبیل وال تبذر تبذیًراا ذآتو(قال اهللا تعالى 

  ) ...............تبذر(، ومضاد ........... ) المسكین(،وجمع )............آت( معنى -: أكمل - ١
   بم أمرنا اهللا تعالى فى اآلیة الكریمة السابقة ؟ وعن أى شئ نھانا ؟-٢

............................................................................................................  
  ؟) تبذر تبذیًراوال ( ما الجمال فى قول اهللا تعالى -٣

 .............................................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .إن المبذرین كانوا إخوان الشیاطین وكان الشیطان لربھ كفوًرا( اهللا تعالى   قال
  ، ......................) إخوان’(، ومفرد ...........................) المبذرین(معنى :  ھات -١

  ...............................) .كفوًرا(ومضاد 
  ................................................................... تعالى المبذرین ؟ بم شبھ اهللا-٢
  ............................................................. ما موقف الشیطان من اهللا تعالى ؟-٣
  ؟) إن المبذرین كانوا إخوان الشیاطین( ما الجمال فى قولھ تعالى -٤

.......................................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .وإما تعرضن عنھم ابتغاء رحمة من ربك ترجوھا فقل لھم قوًال میسوًرا(تعالى  قال اهللا 
   ؟................)قول(؟ وما جمع .......................) تعرضن( ما معنى -١

  .........................................؟) میسوًرا( وما مضاد 
  یھ للفقراء من ذوى القربى وأبناء السبیل والمساكین ؟ ماذا یفعل اإلنسان إذا لم یكن معھ مال یعط-٢

............................................................................................................  
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  ؟) فقل لھم قوًال میسوًرا( ما الجمال فى قولھ تعالى -٣
............................................................................................................  

  . اكتب اآلیة التالیة لآلیة السابقة -٤
............................................................................................................  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :عین المثنى فى كل جملة مما یأتى ، وبین عالمة إعرابھ ، مع ذكر السبب 

  ........................................................ یذھب الصدیقان إلى مدرستھما صباًحا - ١
   ................................................. شاھدت حلقتین من حلقات البرامج التعلیمیة - ٢
   ..................................................................... اإلنسان یمشى على رجلین - ٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : عین كل جمع مذكر سالم ، وبین موقعھ وعالمة إعرابھ 

  ....                 ......................................... استعد المعلمون إلقامة حفل عید األم -١
     ............................................. یھتم الفالحون بإبادة اآلفات الضارة بالمحصوالت -٢
                   ............................................. یجزى اهللا المجاھدین فى سبیل الحق -٣
  ...........................................      .. تقدم المدرسة الجوائز للفائزین فى المسابقات -٤

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 یما یأتى ، وبین عالمة إعرابھ ، م ع ضع مكان النقط جمع مؤنث سالًما مناسًبا مما بین القوسین ف      

  ) المتنزھات– العائدات – المعلمات –المحسنات :(ذكر السبب 
  .فى الذھاب إلى مدارسھن ....................................  تبكر -١
  . فى اإلحسان إلى الفقراء والمحتاجین ...............  تتسابق -٢
  .الربیع فى ..................  أخرج إلى -٣
  .من أداء فریضة الحج ...................  استقبلنا -٤

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :أعرب ما تحتھ خط فیما یأتى 

  .....................................................                       صناعتھ انعالص یتقن -١
          ..................................................... على فعل الخیر الصدیقان  یتعاون -٢
  ......................                 ............................... بنجاحھن الناجحات تفرح -٣
                ..................................................... حول الملعب الالعبان یجرى -٤

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :أكمل مكان النقط بعالمة اإلعراب الصحیحة لما تحتھ خط 

  .........................)عالمة اإلعراب .                      ( األرض الفالح یحرث -١
  .........................)عالمة اإلعراب .                 ( الملعب المتسابقون یدخل -٢
  .........................)عالمة اإلعراب .                     ( بالمباراة انالالعب فاز -٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   :ما الجمال فى قولھ تعالى

  ....................................................) .وآت ذا القربى حقھ والمسكین وابن السبیل (-١
  ........................................................................) وكان الشیطان لربھ كفوًرا (-٢
  .................................................................؟)  وال تجعل یدك مغلولة إلى عنقك (-٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الواجب المنزلى
  ) .  إلى عنقك وال تبسطھا كل البسط فتقعد ملوًما محسوًراوال تجعل یدك مغلولة( قال اهللا تعالى 

   ...................)تبسطھا(، ومضاد ............) ید(، وجمع .............) ملوًما( ھات معنى -١
   عن أى شئ نھانا اهللا تعالى فى اآلیة الكریمة السابقة ؟-٢

............................................................................................................  
  ؟) وال تبسطھا كل البسط( ما الجمال فى قول اهللا تعالى -٣

............................................................................................................  
  ) .المبذرون إخوان الشیاطین(مع العبارة التالیة  ھات من اآلیات الكریمة ما یتفق -٤

............................................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .إن ربك یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر إنھ كان بعباده خبیًرا بصیًرا(قال اهللا تعالى 
  ........................) .الرزق( ، وجمع ...........................)یقدر(معنى :  ھات -١
  ویضیفھ على من یشاء ؟ لماذا یوسع اهللا تعالى الرزق -٢

............................................................................................................  
  ؟) .................................... یقدر–....................یبسط ( ما الجمال فى قولھ تعالى -٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  االمالء

................................................................................................  
  

................................................................................................  
  

................................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : اكتب ما یأتى بخطى النسخ  والرقعة 
  "اهللا تعالى یبسط الرزق لمن یشاء " 

................................................................................................  
  

................................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من أعمال الخیر التي تزید من الروابط االجتماعیة بین الناس  اإلنفاق في سبیل اهللا:" التعبیر 
  .اكتب فى ذلك الموضوع " لذلك حث اإلسالم على االلتزام باإلنفاق في مساره الصحیح

..............................................................................................................  
  

..............................................................................................................  
  

..............................................................................................................  
  

..............................................................................................................  
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 زقالر

  دنا   تبذر

  اادن

  

  

  مضاد  المرادف

  نوعھا 

  الجملة

 الخبیر
 اهللا

  دنا   قل

  اادن

  

  

  مضاد  المرادف

  نوعھا 

  الجملة

  شبكة المفردات
 

  خریطة الكلمات
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  نىالدرس الثا
  تربیة الدواجن: الدرس الثانى 

ترقب أمیر وأمیرة االجتماع األسبوعي بشوق بالغ ، وقد أعدَّ كل أفراد األسرة أنفسھم لھذا االجتماع بالقراءة 
تم االتفاق على اختیار عادة تربیة . ختیار عادة من العادات ومناقشتھا عن العادات المصریة وبالتشاور ال

الدواجن عند المصریین استھل األب االجتماع بالحدیث عن حب المصریین في القرى والنجوع والكفور لتربیة 
  : الدواجن عن اختالف أنواعھا من بط وإوز ودواجن ثم دار الحوار التالي 

  ون الدواجن ؟لماذا یربي المصری: أمیر 
  .ألنھا مصدر من مصادر البروتینات فتربیتھا غیر مكلفة ، فھي تتغذى على ما تنتجھ األرض من حبوب : األم 

  .لقد قرأت أن الطیور تصاب باألنفلونزا مثل اإلنسان : أمیرة 
  .األنفلونزا مرض خطیر یصیب الطیور ویؤدي إلى نفوقھا . نعم یا أمیرة : األم 

  .ي الموضوع أن ھذا الموضوع أن ھذا المرض ینتقل من الطیور إلى اإلنسان عن طریق الھواء الخطیرف: األب 
  .لم أفھم یا أبي : أمیرة وتبدو علیھا الدھشة 

  .إن اإلنسان یلتقط العدوى عن طریق االحتكاك المباشر بالطیور المصابة بالمرض : األم 
   ؟ وماذا یجب أن یفعل الشخص الذي یخالط الطیور: أمیر 
كما یجب أن یغسل یدیھ بالماء والصابون بعد االختالط كما . یرتدي قفاًزا في یدیھ ونعلین في رجلیھ : األم 

الكلور ؛ لتطھیر حظائر الطیور ، فضًال عن التخلص من مخلفات الدواجن : یستخدم بعض المطھرات مثل 
  . وحرقھا أوًال بأوٍل 

  .فال والمرضى عدم مخالطة الطیور ، حتى ال یصابوا باألمراض كما یجب على كبار السن واألط: أضاف األب 
أتذكر یا أبي عند زیارتنا لجدي أنني شاھدت الطیور تتجول في شوارع القریة تلتقط الحبوب من ھنا : أمیر 

  .وھناك ، وتسبح في میاه البحیرات الصغیرة والمستنقعات 
  . باألمراض ؛ فالماء الراكد موطن للمیكروبات والجراثیم حًقا یا أمیر إن ھذا یؤدي إلى إصابة الطیور : األب 
لذلك یجب علینا العنایة بالطیور لحمایتھا وحمایة اإلنسان من األمراض والحرص على نظافة مساقي : األم 

  .الماء وتحصینھا ضد األمراض بصفة دوریة 
  .إن النظافة مھمة لمواجھة جمیع األمراض : أضاف األب 

  بي عن أنفلونزا الخنازیر ، فھل النظافة تقینا من اإلصابة بھا ؟ سمعت یا أ: أمیر 
نعم یا أمیر فغسل الیدین وعدم االختالط بالمصابین بنزالت البرد وعدم وضع الیدین على األنف أو الفم أو : األب 

  .العینین والبعد عن األماكن المزدحمة یقینا من اإلصابة بھا 
 أمیر یفكر في طریقة لتوعیة الناس حتى ال یصابوا بأنفلونزا الطیور أو وبعد انتھاء االجتماع األسري أخذ

  ....... أو ...... أنفلونزا الخنازیر ثم ھتف قائًال نقوم بعمل مسرحیة في الصیف عن األنفلونزا أو عمل مجلة أو 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  التدریبات

  :أما العبارة غیر الصحیحة فیما یأتى ) ×(أما العبارة الصحیحة ، وعالمة ) √(ضع عالمة 
  .                     (      ) استھل األب االجتماع بالحدیث عن حب المصریین لزراعة القطن - ١
  .                       (      )لمصریون الدواجن ؛ ألنھا مصدر من مصادر البروتینات  یربى ا- ٢
       (      )       .                                         الطیور تصاب باإلنفلونزا مثل اإلنسان - ٣
           (      )       .                          مرض إنفلونزا ال ینتقل من الطیور إلى اإلنسان - ٤
   (      )        عدم مخالطة الطیور حتى ال یصابوا باألمراض على كبار السن واألطفال  یجب- ٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استھل األب االجتماع بالحدیث عن حب المصریین فى القرى والنجوع والكفور لتربیة الدواجن : "

لماذا یرب ى الم صریون   : أمیر : على اختالف أنواعھا من بط وإوز ودجاج ، ثم دار الحوار التالى          
  .الدواجن ؟ 

  ...................) القرى( ، ومفرد ..............)استھل(معنى :  ھات -١
   ..........................)حب( ، ومضاد ................)االجتماع(، وجمع 
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  ................................................... بم استھل األب االجتماع ؟-٢
   بم اجابت األم عن سؤال أمیر الوارد بالعبارة السابقة ؟-٣

..................................... .........................................................................  
  ............... حرًفا –................ فعًال –................اسًما : ( استخرج من الفقرة السابقة -٤
  ................... جمع مذكر سالًما –................، واذكر مفرده ................... اسًما جمًعا –

 ............................، واذكر عالمة أعرابھ ......................................فاعًال  –
  ..................................... ، واذكر جمعھ.................................اسًما مفرًدا –

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: إن اإلنسان یلتقط العدوى عن طریق االحتكاك المباشر بالطیور المصابة بالمرض ، أمي : األم " 

  " .وماذا یفعل الشخص الذى یخالط الطیور ؟ 
  ، ..........................) الشخص(، وجمع ...........................) یلتقط(معنى :  ھات -١

  ...........................................................) المصابة(ومضاد            
   كیف یلتقط اإلنسان العدوى بإنفلونزا الطیور ؟-٢

................................................... ...........................................................  
  الوارد بالعبارة السابقة ؟) أمیر( بم أجابت األم عن سؤال -٣
  ............................ فعًال –........................اسًما ( استخرج من الفقرة السابقة -٤

  ................................................................................... جمع تكسیر–    
  ................................ اسًما موصوًال –................................أداة استفھام  –
  ................................... ، واذكر مفرده...................................اسًما جمًعا –

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  " .سمعت یا أبى عن إنفلونزا الخنازیر ، فھل النظافة تقینا من اإلصابة بھا ؟ : أمیر " 
   ..............)النظافة( ، ومضاد ..............)الخنازیر(، ومفرد ............)  تقینا( ھات معنى -١
  ....................................................................... بم أجاب األب عن سؤال أمیر ؟-٢
زا  أذكر طریقتین فكر فیھما أمیر لتوعیة الناس حتى ال یصابوا بإنفلونزا الطیور أو إنفلون- ٣

  ..........................................................................................الخنازیر 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : عالمة اإلعراب الصحیحة لما تحتھ خط فیما یلى تخیر
  ) الواو– األلف –الضمة .                           ( المدرسة صباًحا التلمیذ دخل -١
  ) الواو– األلف –الضمة             (    .                    القطن الفالحون زرع -٢
  ) الواو– األلف –الضمة      (      .            أمام باب المصنع العامالن تقابل -٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :أكمل مكان النقط بجمع مؤنث سالم ، واضبطھ 

  .        .................................................... الفالحات - ١
  ..................................... المجتھدات ناجحات فى - ٢
  .فى البستان ...... ................................... زرعت - ٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :ضع مكان النقط فاعًال مناسًبا وأعربھ 

  . عملھا ............  یتقن -٢.          فى الصیف ................  یشتد - ١
  .امتحان آخر العام فى ................  ینجح - ٤.             بالجوائز ...............  تفوز - ٣
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :حول الجمل التالیة إلى جمل فعلیة ، وبین عالمة إعراب الفاعل 

  ......................................................                   .  التلمیذ یتعلم فى المدرسة -١
                 .......................................................  الفریقان یتباریان فى الملعب -٢
  ..................  ..................................... الفالحون شكروا اهللا على كثرة محصولھم -٣
                    ....................................................... الممرضات ترعى المرضى -٤
                      ....................................................... الجنود دافعوا عن الوطن -٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : أعرب ما تحتھ خط فیما یأتى 

       ..................................................................             المرضى الطبیب یعالج -١
          .................................................................                  .المجتھدون  ینجح -٢
                          ..................................................................     فى الملعب  الالعبان یتبارى-٣
           ................................................................. فى عمل الخیر حسنات الم تتسابق-٤

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :ب ما یأتى بخطى النسخ والرقعة اكت

  "الدواجن مصدر من مصادر البروتینات لإلنسان " 
...........................................................................................................  

  
...........................................................................................................  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  " والحذرتربیة الدواجن من االستثمارات المفیدة ولكن یجب أخذ الحیطة: " التعبیر 

  .اكتب فى ھذا الموضوع مبینًا العائد منھا و المخاطر المحیطة بھا 
...........................................................................................................  

  
...........................................................................................................  

  
...........................................................................................................  

  
...........................................................................................................  

  
...........................................................................................................  

  
...........................................................................................................  

  
...........................................................................................................  

  
...........................................................................................................  

  
...........................................................................................................  
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  الواجب المنزلى
نع م ی ا أمی رة ، اإلنفل ونزا     : لقد قرأت أن الطیور تصاب باإلنفلونزا مثل اإلن سان ، األم      : أمیرة   " 

الخطی ر ف ى الموض وع أن ھ ذا الم رض      : مرض خطیر ی صیب الطی ور وی ؤدى إل ى نفوقھ ا ، األب         
  " .ء ینتقل من الطیور إلى اإلنسان عن طریق الھوا

  : اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یأتى -أ
  ) إصابتھا– موتھا –معالجتھا )                                          (نفوقھا( معنى -١
  ) مرضاتون– مرضات –أمراض )                                           (مرض( جمع -٢
  ) الطئیر– الطائر –الطور                             ()              الطیور( مفرد -٣
  )  العالج– الصحة –القوة )                                        (المرض( مضاد -٤
   ماذا قرأت أمیرة ، كما فھمت من العبارة السابقة ؟-ب

...................................................................... ........................................  
   ما ضرر إصابة الطیور بأنفلونزا الطیور ؟-جـ

 ..............................................................................................................  
   كیف ینتقل مرض أنفلونزا الطیور من الطیور لإلنسان ؟-د

........ ......................................................................................................  
  ...................... حرًفا –............... فعًال –............اسًما ( استخرج من الفقرة السابقة -ھـ

  ....................، واذكر مفرده .................... اسًما جمًعا –  ..................جمع تكسیر –
  .......................... جاًرا ومجروًرا–  ............. ، واذكر جمعھ.............. اسًما مفرًدا– –

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : أكمل مكان النقط بالكلمة المناسبة فیما یأتي 

  في القرى والنجوع والكفور لتربیة الدواجن ........  استھل األب االجتماع بالحدیث عن حب -١
  .لإلنسان ..................  الدواجن مصدر من مصادر -٢
  ............................طیور من الطیور إلى اإلنسان عن طریق  ینتقل مرض أنفلونزا ال-٣
ع دم مخالط ة الطی ور ؛ حت ى ال ی صابوا      .............. ، و  ..........  یجب على كب ار ال سن ، و          -٤

  .باألمراض 
  أكمل

  شبكة المفردات
  
  
  
  
  

  خریطة الكلمة 
  
  
  
  
  
  

 الفراخ
 الدواجن

  دنا   یرتدى

  اادن

  

  

  مضاد  المرادف

  نوعھا 

  الجملة
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  رابعالدرس ال
  اعر أحمد الكاشفللش ....... )شعر(التسامح والسالم 

  
  قت ذات یوم نعجتان                                     فى وسط قنطرة تال 

 غلیظتان عنیدتان                                     بالكبریاء شھیرتان  
  األخرى بعین االمتھان                                   إحداھما نظرت إلى 

  أخلى الطریق بال توانى                                 ودنت تصیح اآلن لى 
 لست أبرح عن مكانى                                    فأجابت األخرى بكبر 
  فھاجتا تتدافعان                                    واشتد بینھما اللجاج 

 الیم الخضم االثنتان                                      حتى ھوت فى لجة 
  فى الشراسة والتفانى                               من عقبى التناھى ویاله

   فى التسامح واللیان                                 إن السالمة والكرامة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التدریبات
  : قال الشاعر 

  قت ذات یوم نعجتان  فى وسط قنطرة تال
  ن غلیظتان عنیدتان  بالكبریاء شھیرتا

  ،) ........... نعجتان(، ومفرد ) ........... یوم(، وجمع ) .............. تالقت(معنى :  أكمل -١
  ) ...........الكبریاء( ومضاد               

  .......................................................................... أین تالقت النعجتان ؟-٢
   ما الصفات التى وصف الشاعر بھا النعجتین ؟-٣

.........................................................................................................  
  ؟" بالكبریاء شھیرتان "  ما الجمال فى قول الشاعر -٤

.........................................................................................................  
  . اكتب البیتین التالیین لھذین البیتین -٥

.........................................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : قال الشاعر 
  أخرى بعین االمتھان  ـإحداھما نظرت إلى ال
  أخلى الطریق بال توانى  ودنت تصیح اآلن لى

  : اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یأتى -١
  ) االحتقار– السعادة –الغضب )                       (االمتھان( معنى -
  ) عیون– عینات –عیونات )                            (عین( جمع -
  ) األطرقون– الطرق –األطارق )                         (طریقال( جمع -
  ) عاشت– ابتعدت –أخذت )                           (دنت( مضاد -
  ................................................ كیف نظرت إحدى النعجتین إلى األخرى ؟-١
  .................................................. ماذا طلبت إحدى النعجتین من األخرى ؟-٣
  ....................................؟) اآلن لى أخلى الطریق( ما الجمال فى قول الشاعر -٤

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :قال الشاعر 

  ج فھاجتا تتدافعان  واشتد بینھما اللجا
  یم الخضم االثنتان  حتى ھوت فى لجة الـ

  ........................، ثم أدخلھ فى جملة من تعبیرك ) ....................اللجاج( ھات معنى -١
  ..............................................ت األول ؟ ماذا حدث بین النعجتین ، كما تفھم من البی-٢
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   ما نتیجة ما حدث بین النعجتین ؟ -٣
.........................................................................................................  

  ؟ " فھاجتا تتدافعان : "  ما الجمال فى قول الشاعر -٤
.........................................................................................................  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : قال الشاعر 

  ھى فى الشراسة والتفانى  ویاله من عقبى التنا
  مة فى التسامح واللیان  إن السالمة والكرا

  ) ................السالمة(، ومضاد ) .............. التناھى(المقصود بـ :  أكمل ما یأتى -١
  ............................................................... ما نتیجة التناھى فى الشراسة ؟-٢
  ................................................... ماذا یفعل من أراد أن یعیش سلیًما كریًما ؟-٣
  ..................................؟ " ویاله من عقبى التناھى "  ما الجمال فى قول الشاعر -٤
  ..................................................... ما اسم الشاعر الذى قال ھذین البیتین ؟-٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : ما بین القوسین  ضع مكان النقط فیما یأتى مثنى مناسًبا ، تختاره م

  )  الصدیقین–الصدیقان .                     (فى مودة .........................  تقابل -١
  ) ضیفین–ضیفان .         (حضًرا لزیارتنا .........................  سلمت على -٢
  ) شجرتین–شجرتان .               (كبیرین ..............................  شاھدت -٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : استخرج مما یأتى المثنى ، وبین عالمة إعرابھ 

  ................................................          ........ یتنافس البائعان على بیع السلع -١
  .                       ....................................................... أكلت تفاحتین الیوم -٢
  . ....................................................... أرسلت رسالتین إلى صدیقین  فى العید -٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : ضع مكان النقط جمع مذكر سالًما ، وبین عالمة إعرابھ ، مع ذكر السبب 

  ........................ تقدم الدولة الجوائز لـ -١
  .الملعب ..........................  دخل -٢
  .أھرام مصر ..................  شاھدت -٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  :جمع مؤنث سالم فیما یأتى ، وبین موقعھ ، وعالمة إعرابھ عین كل 

  .       ....................................................... ترفع األعالم فى مصر فى المناسبات -١
  ....................................................... تنجح المجتھدات آخر العام ؟                 -٢
  .           ....................................................... یثیب اهللا المحسنات إلى الفقراء -٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : ضع مكان النقط فاعًال مناسًبا ، وبین عالمة إعرابھ 

  .بنجاحھا ........................  یفرح -٢.      المرضى ..................  یعالج -١
  . بنجاحھن ........................   تفرح -٤.       فى حیاتھم ...............  ینجح -٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : حول الجمل التالیة إلى جمل فعلیة ، وبین عالمة إعراب الفاعل 

  .........................................              ............... الصدیق یتعاون مع صدیقھ -١
  .           ....................................................... المتنافسان یلتقیان فى النادى -٢
  .          ....................................................... األمھات تھتم برعایة أوالدھن -٣
  .           .......................................................ن  صناعتھم  الصانعون یتقنو-٤
  .           ....................................................... الفالحون باعوا محصوالتھم -٥
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : أعرب ما تحتھ خط فى الجمل اآلتیة 

  .            ....................................................... فى المصنع الصانعان تقابل -١
  ..................................................                ...... الجوائز المتفوقون ینال -٢
  .    ....................................................... الفصول فى نشاط التلمیذات تدخل -٣
  .             ....................................................... جدیدتین قصتین اشتریت -٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : اكتب بخطى النسخ والرقعة 

  "إن السالمة والكرامة فى التسامح واللیان " 
................................................................................................  

  
................................................................................................  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   االمالء

  
................................................................................................  

  
................................................................................................  

  
................................................................................................  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اكتب " حمل اإلنسان الحب لكل الناس ، ویجب أن یأخذ العبرة والعظة مما فعلت النعجتان یجب أن ی"  التعبیر  

  .فى ھذا الموضوع 
...........................................................................................................  

  
............................................................................................................  

  
............................................................................................................  

  
............................................................................................................  

  
...........................................................................................................  

  
...........................................................................................................  

  
............................................................................................................  

  
............................................................................................................  

  
............................................................................................................  

  
............................................................................................................  

  
............................................................................................................  
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  )مغامرات في أعماق البحار ( قصة 
  الفصل األول

  ملخص الفصل : أوال 
أسامة تلمیذ في الصف الخامس االبتدائي ، یحب قراءة القصص الخیالیة مثل السندباد البحري وال شاطر           -

  . حسن وعقلة األصبع ، وكان یسبح معھا في عالم الخیال 
إن الخی ال م  ن  : فق  ال لھ ا  . الحی اة لی ست كلھ  ا خی اًال ، ع ش معن  ا ف ي الواق ع       إن : قال ت ل ھ أخت ھ أم  اني     -

الممك  ن أن یتحق  ق فب  ساط ال  ریح ح  ل محل  ھ اآلن ال  صواریخ والط  ائرات وس  فن الف  ضاء ، وك  رة ال  سحر      
ت  رد أم  اني . البلوری  ة أص  بحت اآلن منت  شرة عل  ي ش  كل تلیفزی  ون ن  ري ب  ھ م  ا یح  دث ف  ي ال  بالد البعی  دة    

 .  صحیح فالخیال یتحول إلي حقائق بالعلم الغزیر والعمل الكثیر ھذا: مبتسمة 
في ذات یوم انتقل تفكیر أسامة إلي أختھ ھالة وزوجھ ا ع الء ال دین الل ذین ی سكنان ف ي س یناء ، ب القرب                -

م ن حق ل البت رول ال ذي یعم ل فی ھ ع الء ، وس مي البت رول بال ذھب األس ود ألن ھ غ الي ال ثمن مث ل ال  ذھب                
 . وغلب النوم أسامة فاختلط الخیال باألحالم . ستخرج من باطن األرض ولونھ أسود وُی

فجأة رأي أسامة نفسھ وأختھ علي ظھر نوع من الحمام الزاجل یطی ر ب سرعة وخف ة ورش اقة وھ و ق وي          -
وسریع یعرف الطریق جیدًا ، لذا استخدموه قدیًما في حم ل الرس ائل ، وك ان ھ ذا الحم ام یطی ر بھم ا إل ي                 

 . الة في سیناء بیت أختھا ھ
ظھر أمامھما من بعید بح ر واس ع میاھ ھ زرق اء ، وأمواج ھ عالی ة بی ضاء ومنظ ره ب دیع وس احر ، فج أة                -

شعرت أماني بدوار شدید ، وانزلقت من فوق ظھ ر الحمام ة ، وح اول أس امة أن یرف ع أخت ھ ف سقطا مًع ا                 
 . إلي أعماق البحر األحمر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أسئلة للمراجعة على الفصل األول

  
أسامة تلمیذ یحب ق راءة الق صص حب ا جم ا، وكان ت أح ب األوق ات عن ده، تل ك الت ي یق رأ فیھ ا                 "اقرأ ثم أجب    

  ".ویسبح في عالم الخیال، ویؤلف لنفسھ قصة بدیعة شائقةقصة، أو یجلس ویفكر، 
  

  ) ...........شائقة (  معنى -٢  ): .............جما (  مضاد -١ -:أكمل ما یأتي) أ ( 
   -:أمام العبارة غیر الصحیحة فیما یلي) × ( أمام العبارة الصحیحة، وعالمة  ) ü( ضع عالمة ) ب(
  )  (              . الحیاة كلھا خیال في خیال-١
  )    (      . بحث عقلة اإلصبع عن أختھ، وھو على ظھر سمكة كبیرة-٢
  )  (  . كلما غاصت أماني في أعماق البحر أكثر، اختفى الضوء كلھ وساد الظالم-٣
  )  (            . اختالف الرأي ال یفسد للود قضیة-٤
  ما أحب األوقات عند أسامة ؟ ) جـ(

.........................................................................................................  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  

والبد معھ من العلم الغزیر والعمل الكثیر؛ حتى یصبح حقیق ة  .. حده ال یكفي الخیال و : قالت أماني " اقرأ ثم أجب    
  ".واقعة

  ) أ ( 
   -:أمام العبارة غیر الصحیحة فیما یلي) × ( رة الصحیحة، وعالمة أمام العبا ) ü( ضع عالمة ) ب(
  )  (        . الحمام الزاجل كان یستخدم في المراسلة-١
  )  (      . یستطیع اإلنسان أن یعیش في البحار مثل األسماك-٢
  كیف یصبح الحلم حقیقة واقعة ؟ ) جـ(
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.............................................................................................................  

  اقرأ ثم أجب 
  إن أسامة معجب بعالء الدین؛ ألنھ سافر إلى سیناء، ومعجب بأختھ ھالة؛ ألنھا سافرت مع"            

  ". زوجھا عالء الدین للحیاة في ذلك المكان البعید عن العاصمة                    
  لة سعیدة بالسفر مع زوجھا ؟ ولماذا ؟ھل كانت ھا) أ ( 

...............................................................................................................  
  لماذا سافر عالء الدین إلى سیناء ؟ ) ب(

...............................................................................................................  
  : اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یأتي) جـ (
  ) المعالم السیاحیة – المحالت التجاریة –المصانع الكبیرة (     : تشتھر سیناء بـ -١
  ) مصر – فلسطین –األردن (     : تقع سیناء في -٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  اقرأ ثم أجب 
   إن الخیال شائق ولذیذ، وأحیانا یتحقق، فالشاطر حسن كان یطیر ببساط الریح المسحور،"           

  . " الساحر البلوریة أصبحت اآلن موجودة في كل مكان وكرة                       
  ) أ ( 
  
  بلوریة، فما ھو ؟ في عصرنا الحدیث جھاز یشبھ كرة الساحر ال) ب(

..............................................................................................................  
  .اذكرھما. یحتاج الخیال إلى أمرین حتى یصبح حقیقة واقعة) جـ(

.............................................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  اقرأ ثم أجب 

  زاجل حمام قوي وسریع، یستطیع أن یطیر أكثر من ستین كیلومترا ال تخافي یا أماني إن الحمام ال"           
  . "  في الساعة، وھو یعرف الطریق بشكل غریب مدھش                   

  )أ ( 
  
  لماذا كان الحمام الزاجل یستخدم قدیما في حمل الرسائل ؟) ب(

............................................................................................................  
  كیف ترسل الرسائل في عصرنا الحالي ؟) جـ(

............................................................................................................  
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  الفصل الثاني     أین أماني ؟

  ملخص الفصل : أوال 
 نزل عقلة اإلصبع إلي قاع البحر حیث وجد حدیقة عجیبة الشكل بدیعة األل وان رأي فیھ ا أش جاًرا ص خریة م ن           -

  . لمرجان الجمیل حیث یقوم بصنع مستعمرات مرجانیة عمل حیوان ا
 أخذ عقلة اإلصبع یبحث عن أختھ بین ھذه المستعمرات ، فلم یجدھا ، لكنھ تمسك بال صبر ف اهللا م ع ال صابرین             -

  . ، وأصر علي البحث علي أختھ مھما كان الجھد والتعب 
، ومن بعید ظھ ر أخطب وط وھ و حی وان بح ري       رأى عقلة اإلصبع سمكة كبیرة فركبھا وأخذ یبحث عن أختھ         -    

لھ ثماني أذرع طول الذارع الواحد حوالي أربعة أمتار ، رأي عقلة اإلصبع األخطبوط ی دخل ف ي معرك ة م ع ح وت        

  . ضخم ، وقد نجا األخطبوط بأن أخرج من جسمھ مادة  كالحبر انتشرت حولھ فأخفتھ عن الحوت 
ربعة أمتار ، لھا طرف م دبب كال سیف طول ھ مت ر تقریب ا وھاجم ت        ثم جاءت سمكة أبي سیف وطولھا حوالي أ      -

  . الحوت وطعنتھ بسیفھا في  بطنھ واشتبكت معھ بجرأة عجیبة 
 رأي عقلة اإلصبع سمكة المنشار وطولھا حوالي ستة أمتار ولھ ا ط رف كالمن شار طول ھ مت ران ، وھ ي تھج م            -

یركبھا فقطعتھا نصفین ونجا عقل ة اإلص بع م ن الم وت     علي األسماك وتمزقھا ثم تأكلھا ، وضربت السمكة التي         

  . بأعجوبة وأخذ یتنقل في الماء بصعوبة یبحث عن أختھ 
 رأى أسامة أشباًحا سوداء كبیرة تنزل من أعلى ، فح اول أن یفل ت منھ ا لكنھ ا كان ت تحاص ره ف ي ك ل مك ان ،                -

رأي عقل  ة اإلص  بع بع  ض   . ض  خمة وعن  دما س  كن م  اء البح  ر ، اقت  رب منھ  ا ب  بطء فوج  دتھا أنابی  ب حدیدی  ة          

الغواص ین ینزل ون إل  ي ق اع البح  ر لالطمئن ان عل  ى س المة األنابی  ب واس تقرارھا ف  ي ق اع البح  ر ، وص عدوا إل  ي          
ف ي أثن اء ذل ك س مع ص وت أخت ھ       .سطح البحر بعد ذلك ، فق رر أن ی صعد معھ م لیع رف حكای ة األنابی ب ال ضخمة               

  " . ك یا رب الحمد ل: " أماني ، تنادى علیھ فھتف قائال 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -:أسئلة للمراجعة على الفصل الثاني
الم ذعورة وت ضربھا ذات الیم ین وذات ال شمال،      رأي عقلة اإلصبع سمكة كبیرة مفترسة تھج م عل ى األس ماك      -١

  .فتمزق أجسامھا
  ) أ ( 
  كیف حدث ذلك ؟. تعرض عقلة اإلصبع للموت ثم نجا بأعجوبة) ب(

........................................................................................................  
أب و من شار   ( وضح ذلك عل ى ض وء م ا تعرف ھ ع ن      .  لمخلوقاتھ وسائل للدفاع عن النفس   – تعالى   –ھیأ اهللا   ) جـ(

  ). األخطبوط –
...............................................................................................................  

...............................................................................................................  
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  ).عقلة اإلصبع ( وبھذه لحیلة أفلت األخطبوط من الحوت، وضاعت المعركة على -٢
  ) أ ( 
  
  ماذا تعرف عن شكل األخطبوط ؟ ) ب(

..............................................................................................................  
  فبماذا تنتھي ؟. لو قامت معركة بین الحوت واألخطبوط) ـج(

..................................................................................................................  
  ما الحیلة التي أفلت بھا األخطبوط من الحوت ؟ ) د ( 

..................................................................................................................  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اقرأ ثم أجب  
  . "سمكة كبیرة غریبة، تسبح أمامھ في الماء، فخطرت على بالھ فكرة) عقلة اإلصبع(وفجأة رأى "         

  ) أ ( 
  
  ماذا رأي عقلة اإلصبع في الماء، كما تفھم من العبارة السابقة ؟) ب(

...............................................................................................................  
  ذه الفكرة ؟؟ وھل نفذ ھ) عقلة اإلصبع(ما الفكرة التي خطرت على بال ) جـ(

...............................................................................................................  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اقرأ ثم أجب  
  . " صوتا جعلھ یتسمر في مكانھ، وھو ال یصدق أذنیھ) عقلة اإلصبع( سمع                 "  

  ........................................................؟ ) یصدق(؟ وما عكس ) یتسمر(ما معنى ) أ ( 
  لتساعده في البحث عن أختھ ؟) إلصبععقلة ا(ما الوسیلة التي استخدمھا ) ب(

.................................................................................................................  
  "الكثیر ............ الغزیر و ............ یتحول الخیال إلى حقیقة بـ : " أكمل) ج(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   العثور علي أماني:  الفصل الثالث 

  ملخص الفصل : أوال 
 أن ی ساعدھا لتخ رج ،   سمع عقلة اإلصبع صوت أماني ، وھي محشورة تحت أنبوبة ضخمة س وداء ، تطل ب من ھ        

إن  ي ش  جاع ، ولكن  ي غی  ر متھ  ور ، وال  سمكة   : وترج  وه أن یحت  رس حت  ى ال ت  سقط علی  ھ األنبوب  ة ، فیق  ول لھ  ا    
الكبیرة الت ي رك ب عل ي ظھرھ ا وھ و یبح ث عنھ ا ، وش كرتھ أم اني لم ا بذل ھ م ن جھ د ف ي البح ث عنھ ا وجعل ت                      

اشتد الظالم ، وزادت برودة الماء ، وحكت لھ م ا رأت ھ   تحكي ما حدث لھا في أعماق البحر الذي كلما توغلت فیھ      
  :من األسماك الغریبة المضیئة مـــــثل 

  .السمكة التي یخرج منھا ضوء ینیر لھا الطریق ) أ ( 
  . السمكة التي في رأسھا ضوء أحمر وفي ذیلھا نور أزرق ) ب ( 
ذه األنوار كما تشاء وتشعلھا كما ت شاء ، وك ل   السمكة التي یخرج النور من جسمھا كلھ ، وأحیاًنا تطفئ ھ    ) جـ  ( 

  . ذلك یدل علي قدرة الخالق العظیم سبحانھ وتعالي 
ثم ص عد األخ وان إل ي س طح الم اء ف شاھدا الجزی رة الحدیدی ة الت ي أقامھ ا عم ال البت رول لمتابع ة اإلش راف عل ي                 

ق ل البت رول إل ي الخزان ات الت ي عل ي       البحث علي البترول ، وسمعا الحدیث ع ن األنابی ب الت ي ألقی ت ف ي الق اع لن         
الشاطئ ، وعرفا كثیرا من نشاط العمال وتعرضھم للخط ر ، وش اھدا ع امال یلح م األنابی ب وھ و عل ى س لم ع ال ،            
وقد اختل توازن ھ ف سقط ، لك ن حب ل األم ان المرب وط ف ي وس طھ أم سكھ فل م ی سقط ف ي البح ر ، وأنق ذه زم الؤه ،                     

  ) . البترول ( بیل تلك الثروة الكبیرة للوطن من الذھب األسود وعاد إلي عملھ بشجاعة وصبر في س
في مطار الجزیرة الحدیدیة ت ستعد للطی ران ، فعرض ت أم اني عل ي أخیھ ا       ) ھلیكوبتر (  ثم شاھدا طائرة مروحیة     

ق البح ار ،  أن یركبا فیھا ویعودا اكتفاًء بما شاھدا من العجائب ، ولكنھ أقنعھا بالبقاء إلكمال المغامرات ف ي أعم ا   
ودار بیتھم ا ح  وار طوی  ل فأقلع  ت الط ائرة ، ول  م تع  د ھن  اك فائ دة م  ن الك  الم ، فاتجھ  ا للغ وص ف  ي األعم  اق م  رة      

  . أخري إلكمال مغامراتھما في الرحلة العجیبة في أعماق البحار 
  لة للمراجعة على الفصل الثالثأسئ

  اقرأ ثم أجب 
  ف رأت في ھذه األعماق المظلمة أشكاال وألواناوحكت أماني ألخیھا عقلة اإلصبع كی        " 

  ... "  من األسماك الغریبة المضیئة، التي ترسل                  
  ) أ ( 
  
    ماذا قال عقلة اإلصبع عندما سمع كالم أختھ ؟) ب(

 ..............................................................................................................  
  .اذكر أنواع األسماك التي رأتھا أماني) جـ(

..............................................    ............................................................  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اقرأ ثم أجب
  قلیال وأخذت تنظر إلى أحد العمال وھو یتسلق الجزیرة الحدیدیة،  سكتت أماني              " 

  . " ویصعد إلى مكان خطر فوق الماء لیقوم بلحم بعض األنابیب                       
  )أ ( 
  ما العمل الذي یقوم بھ عامل اللحام ؟) ب( 

 ...........................................................................................................     
  :اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یأتي ) جـ(

  ) الماء – البترول –الھواء (   :نابیب السوداء كانت تستخدم في نقل األ-١  
  ٠) سفینة – سیارة –طائرة (   : إلى جوار الجزیرة الحدیدیة كانت ترسو-٢  
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اقرأ ثم أجب

   اتفق عقلة اإلصبع وأختھ على أن یصعدا إلى سطح الماء؛ لیعرفا حكایة األنابیب               " 
  . " السوداء الضخمة والغواصین الذین نزلوا وراءھا في قاع البحر                         

  ) أ ( 
  
  ما الذي اتفق علیھ عقلة اإلصبع وأختھ ؟) ب(

.....................................................................................   ...................  
  .اذكر ما رآه عقلة اإلصبع وأختھ على سطح الماء) جـ(

........................................................................................................     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كان العامل یلبس في یده قفازا خاص ا، وعل ى وجھ ھ قن اع یحمی ھ م ن الن ار ال شدیدة ف ي أثن اء               -٤
  .العمل

  ) أ ( 
  
  كیف یحمي العامل نفسھ في أثناء العمل ؟) ب ( 

 .............................................................................................................    
  فما السبب في عدم السقوط ؟. ، ولكنھ لم یسقط في البحراختل توازن العامل) جـ(

 ..........................................................................................................     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   اقرأ ثم أجب  
   رأیا جزیرة صغیرة وسط الماء مصنوعة من الحدید، وسطھا برج حدیدي عال،                " 

  . " حولھ حجرات وأجھزة مختلفة،وناس یعملون بھمة ونشاط                     
  :صحیحة مما بین القوسین فیما یأتي اختر اإلجابة ال) أ ( 

  )  قواعد خرسانیة – شعب مرجانیة –بئر بترول (   : بنیت الجزیرة الحدیدیة فوق -١  
  :أكمل ما یأتي من خالل فھمك للقصة ) ب (  

  .    أذرع.......... األخطبوط من الحیوانات البحریة، ولھ  - ١
 ..............اقتربت من الحوت سمكة متوحشة تعرف باسم  - ٢

  .اذكر ذلك األمر. أقیمت الجزیرة الحدیدیة في وسط الماء ألمر مھم) جـ(
.......................................................................................................  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    
  
  



 

 

 الوطن حب -1

 أوال: المفردات

 ...........: الوفيرة : ...........التضحية : ...........العطاء : ...........يهوى: معنى

 ........... كنفها: : ...........العبر : ...........جليلة : ...........يفد : ...........المعالم

 : ...........السكينة : ...........صمم : ........... : ...........المثابرة : ...........يؤويك

 

 : ...........الرسائل : ...........المعالم ...........: سير ...........: الدراسات: مفرد

 ........... :العظماء : ........... الشخصيات

 

 : ...........الطبيعية ........... : العطاء : ...........الوفاء : ........... يتعرف: مضاد

 : ...........الوفاء : ..........المثابرة    : .............أصدقاء ...........   جليلة الوفيرة

  : ...........األمان:  ........... أنهى : ...........يهوى تحدث

 

: شاب : ...........مصباح : ........... محافظة : ...........حي : ........... تاريخ: جمع

........... 

 

  ثانيا: المناقشة

 .......................................................الدراسات؟  مادة امير يهوى ماذال .1

 ........................؟ ......منها يتعلم وماذا العظماء؟ سير من أمير يستخلص ماذا .2



 

 

 ..........؟ ....................................الدراسات لمادة حبه عن امير عبر كيف .3

 ؟ ....................................شعوره وما والده؟ على األلبوم أمير عرض متى .4

 ؟ ....................................العظيمة الشخصيات في أمير أعجب الذي ما .5

 ...............؟ ..........علينا مصر فضل ما أو مصر؟ الشخصيات هذه أحبت لماذا .6

 ................................................؟ والوطن بيتال بين المشتركة الصفة ما .7

 ...............بأرواحهم؟ .................................... الكثيرين تضحية سبب ما .8

 .........................؟ ....................................وطننا تقدم على نعمل كيف .9

 ............................................................ا؟ ولماذ أمير تمنى ماذا .11

 ..................؟ ....للوطن خدمات قدمت التي الشخصيات لبعض أمثلة اذكر .11

 حياتنا في الكهرباء -2

 أوال: املفردات

 :يعوق_   ........... :إنجاز_   ........... :انتهز_  ...........:  اصطحب: معنى

 :حث_   ........... :إدراك_   ........... :انبرى_   ........... :يستثير –  ...........

  ........... :إجراء  ........... :التوجه  ........... :تدار  ........... :اندماج  ...........

 :آالت ........... :أعمال ........... :مخاطر ........... :أجهزة  ........... :الوسائط: مفرد

........... 

 ........... :الصيف ........... :الحرارة ........... :اندماج ........... :انبرى: مضاد

 ........... :تأكد ........... :المرح ........... :يتحدثون ........... :يضحكون



 

 

 :أسرة ........... :القول ........... :مشاهدة ........... :الحاسوب ........... :معمل: مجع

  ........... :غرفة ........... :وقت ........... :مصنع ...........

 

 ثانيا: املناقشة 

 ................................................ التالميذ؟ العلوم معلم اصطحب أين إلى .1

 .....................................................................التالميذ؟  تعجب لماذا .2

 .......................الوسائط؟ ................... ومعمل العلوم معمل بين الفرق ما .3

 .................؟ ..........................جلوسهم أثناء حدث وماذا التالميذ جلس أين .4

 .............؟ ..........................الكهربائي التيار انقطاع قبل التالميذ حال صف .5

 .....؟ ....................................انتهزها وكيف المعلم انتهزها التي الفرصة ما .6

 ..................؟ ..........................الكهرباء عن فيها غني ال التي االماكن ما .7

 ......؟ ..........................................والشارع المنزل في اءالكهرب أهمية ما .8

 ................؟ ..........................بالكهرباء تعمل التي المنزلية األجهزة اذكر .9

 ........................؟ ..........................المصنع في الكهرباء أهمية ما .11

 .........................؟ ..........................الشارع في الكهرباء أهمية ما .11

 ...................؟ ..والشارع والمصنع المستشفى عن الكهرباء انقطاع أثر ما .12

 ..................؟ ..........................التالميذ انتباه ليجذب المعلم فعل ماذا .13

 ...........؟ ..........................التالميذ على المعلم طرحه الذي السؤال ما .14

 ......................الكهربائي؟ .......................... التيار انقطاع نتيجة ما .15

 ...........؟ ..........................اذكرهما وعيوب مزايا له الكهرباء انقطاع .16



 

 

 ..........................................................؟؟ التالميذ المعلم صحن بم .17

 ................؟ ..التالميذ ضحك سبب وما المعمل نافذة إلى المعلم توجه لماذا .18

 تربية الدواجن – 3

 أوال: المفردات

 تحصينها_  ........... الراكد الماء_  ........... نفوق - ........... نجازاتإ:  مرادف

 ........... يقينا ........... يرتدي ........... احتكاك_  ........... دورية_  ...........

 ........... تلتقط ........... أعد ........... تتجول ........... أضاف ........... استهل

 ........... العناية

 

 ........... :صغار ........... :شوارع ........... :مساقي ........... :حظائر: مفرد

 :العادات ........... :المرضى ........... :النجوع ........... :الطيور ........... :األمراض

  ........... :كبار ........... :الجراثيم ........... :الخنازير ........... :الكفور ...........
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   ...........مساء  ...........القرية  ...........اإلنسان  ...........االجتماع

 

 ثانيا المناقشة



 

 

  ولماذا أمير أسرة تجتمع متى -2

 لالجتماع األسرة أفراد يستعد كيف -3

  الحديث االب استهل وبم األسرة اختارتها التي العادة ما -4

 الدرس في المذكورة الطيور أنواع ما -5

  الدواجن المصريون يربي لماذا -6

 الطيور انفلونزا في الخطير ما -7

  لإلنسان العدوى تنتقل كيف -8

 الطيور يخالط من على يجب ماذا -9

 الدواجن مخلفات من نتخلص أن ينبغي كيف -11

  ولماذا والمرضى السن كبار االب نصح بم -11

  لجده زيارته عند امير شاهد ماذا -12

  ولماذا المستنقعات في الطيور سباحة نتيجة ما -13

  األمراض من الطيور نحمي كيف -14

  الخنازير انفلونزا مرض من انفسنا نحمي كيف -15

  االجتماع بعد امير شغل الذي األمر ما -16

  االنفلونزا مرض ضد الناس لتوعية امير يستخدمها التي الزساىل ما -17

  االنفلونزا من أنفسنا بها نحمي التي الطرق بعض اذكر -18

 العاملين جزاء - 1

 أوال: المرادفات
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   ........... :ثوابا  ........... :سيئاتهم  ........... :ألكفرن



 

 

 

 :األنهار ........... :جنات ........... :سيئاتهم ........... :ديارهم ........... : رسلك: مفرد

...........  

 

 :أضيع ........... :استجاب ........... :تخلف ........... :تخزنا  ........... :آتنا: مضاد
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